Hlásenie 11.12.2019
+
Mestský úrad Nemšová oznamuje občanom, že dnešná komédia Ženba ktorá sa mala
uskutočniť o 18 hodine v KC Nemšová sa z dôvodu malého počtu záujemcov neuskutoční.
+
Mestský úrad Nemšová vyzýva občanov, ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady,
drobné stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tento uhradili čo v najkratšom čase. Včasnou
úhradou predídu následným exekučným vymáhaním pohľadávky.
+
Ambulancia MUDr. Škuntu oznamuje svojím pacientom, že bude čerpať dovolenku od 19.12.
do 28.12.2019 zastupovať bude MUDr. Dráb.
+
Ambulancia MUDr. Drába oznamuje svojím pacientom, že bude čerpať dovolenku od 30.12.
2019 do 4.1. 2020 zastupovať bude MUDr. Škunta.
+
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje svojim odberateľom, že od
pondelka 9. decembra budú pracovníci vykonávať odpočty vodomerov v Nemšovej, Ľuborči, Kľúčovom
a Trenčianskej Závade. Žiadame preto občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty, vyčerpali vodu zo
šácht, osadili rebríky a uviazali psov. V prípade, že nebude možné vykonať odpočet, bude vám do
poštovej schránky vhodený odpočtový lístok, ktorý doručte do sídla našej spoločnosti alebo stav
vodomeru nahláste na číslo telefónu uvedené na odpočtovom lístku. Ďakujeme za pochopenie.
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra t.j. 12 decembra v čase od 14.00 do 15.30
jablká a hrušky.
+
Folklórna skupina Liborčan a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na vianočný koncert
„Vinšujeme Vám“ kde sa predstavia Folklórna skupina Liborčan z Ľuborče, Detský folklórny súbor
Vršatčiarik z Dubnice nad Váhom, Ľudová hudba Folklórneho súboru Vršatec z Dubnice nad Váhom,
Cimbalová muzika Klobučan z Valašských Klobúkov. Koncert sa uskutoční dňa 29. decembra o 15
hodine v Kostole sv. Michala Archanjela v Nemšovej.
+
Katolícka spojená škola Nemšová Vás srdečne pozýva na Vianočné tradície a trhy na škole zajtra
12. decembra od 13.00 do 16.00. Slávnostné otvorenie o 13. hodine v telocvični školy, kde sa žiaci
predstavia s vianočným programom. V triedach nájdete hand made výrobky žiakov a na prízemí tradičné pečenie vianočných oblátok, výrobky z vosku, vianočné dekorácie, šperky, vianočnú
kapustnicu a cukráreň.

